
บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องธูปไลยุงจากใบมะละกอ   ณ   คณะวิชาพ้ืนฐาน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
ทําธูปไลยุงโดยใชอัตราสวนใบมะละกอ :  ขี้เล่ือยตางกัน  4  ระดับ  โดยน้ําหนักคือ  อัตราสวน  1:1  , 2:1 , 3:1  และ  4:1 
เปรียบเทียบกับธูปไลยุงที่ใชขี้เล่ือยอยางเดียว   จุดไลยุงในกลองทดลองตาขายมุงลวด   ขนาด  60 x 60  เซนติเมตร  วาง 
แผนการทดลองแบบ  Completely  Randomized Design  (CRD)  ทําการทดลอง  3  ซํ้า  ใชยุงซํ้าละ 2 ตัว  พบวาธูปยุงท่ี 
ใชใบมะละกอตอขี้เล่ือยอัตราสวน  4:1  มีผลในการไลยุงไมแตกตางทางสถิติกับอัตราสวน  3:1  แตใหผลแตกตางกับ 
อัตราสวน  2:11  , 1:1  และขี้เล่ือยอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   อยางไรก็ตามการทดลองมีแนวโนมวาอัตราสวน 
4:1  ใหผลตอการไลยุงดีที่สุด   โดยยุงหนีเฉลี่ยเทากับ  18.33  ตัว  รองลงมาคือ  อัตราสวน  3:1  , 2:1  , 1:1  และใชขี้ 
เล่ือยอยางเดียว  โดยยุงหนีเฉลี่ยเทากับ  16.67,  14.00,  9.67  และ  6.00  ตัว  ตามลําดับ  และเม่ือเปดกลองทดลองพบวา 
ยุงที่ใชธูปไลยุงจากใบมะละกอตอขี้เล่ือยอัตราสวน  4:1มีสภาพที่แตกตางกับอัตราสวน  2:1,  1:1  และขี้เล่ือยอยางเดียว 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    แตไมแตกตางทางสถิติกับอัตราสวน  3:1  และมีแนวโนมวาธูปยุงท่ีใชอัตราสวนใบมะละกอ 
ตอขี้เล่ือย  เทากับ  4:1  มีผลตอพฤติกรรมยุงดีที่สุด  คือ  ทําใหยุงบินไมคลอง  และมีอาการมึนงงเทากับ  19.00  ตัว  เม่ือ 
จุดไฟธูปไลยุงที่ทํามาจากใบมะละกอผสมขี้เล่ือย  อัตราสวน  4:1  ใชเวลาในการเผาไหมนานที่สุด  เทากับ  51.33  นาที 
รองลงมาเรียงจากมากไปนอยไดแกธูปที่ใชใบมะละกอ  ผสมขี้เล่ือยอัตราสวน  3:1,  2:1, 1:1  และขี้เล่ือย  อยางเดียว  ซ่ึง 
ใชเวลาในการเผาไหมนานที่สุด  เฉล่ียเทากับ  48.33,  45.00,  40.00  และ  38.67  นาที  ตามลําดับ



คํานํา 
ยุงเปนสัตวที่ทําความรําคาญ  และเปนพาหนะนําโรคสูมนุษย  โดยการดูดเลือด  ในขณะที่ดูดเลือดก็สํารอกน้ํา 

ลายออกมาทําใหเซ้ือโรคในตัวยุงเขาสูกระแสโลหิตของคนทําใหคนเปนโรคได  โรคที่เกิดเนื่องจากยุงเปนพาหนะ  ได 
แก  ไขมาเลเรีย  ไขเลือดออก  ไขเหลือง  ไขสมองอักเสบ  และโรคเทาชาง  การกําจัดและควบคุมยุงอาจจะควบคุมแหลง 
เพาะพันธุ  การควบคุมลูกน้ํา  และที่ตัวยุง  การควบคุมตัวยุง  ทําไดโดยการปองกันไมใหยุงกัดซึ่งมีหลายวิธี  ไมวาจะใช 
สารเคมีฆายุง  ท้ังในรูปฉีดเปนสเปรย  และทําเปนขดแลวจุดไฟ  เพื่อฆาใหยุงตายหรือหนีไป  วิธีการดังกลาวกอใหเกิด 
อันตรายกับผูใช  รวมทั้งทําใหเกิดอันตรายกับผูใช  รวมทั้งทําใหเกิดการตกคางของสารพิษในสิ่งแวดลอม 

คณะผูจัดทําจึงไดศึกษาวิธีการกําจัดยุงที่ไมใชสารเคมี  พบวาประชาชนบางครอบครัวที่เล้ียงวัวควายในทองถ่ิน 
อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดนําตนมะละกอมาตากใหแหง  แลวจุดไฟไลยุงในคอกสัตว  จึงเกิดแนวคิดที่จะ 
ศึกษาวิธีการกําจัดยุงโดยการนําสวนตาง ๆ ของมะละกอมาทําเปนธูปไลยุงเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูใชใหมากที่สุด 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาผลการใชธูปไลยุงที่ทําจากสวนตาง ๆ ของมะละกอ 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการใชธูปไลยุงจากใบมะละกอและขี้เล่ือยที่อัตราสวนตางกัน 
3.  เพ่ือเปรียบเทียบเวลาท่ีใชในการเผาไหมของธูปไลยุงจากใบมะละกอ  และขี้เล่ือยที่ใชอัตราสวนตางกัน



อุปกรณและวิธีการทดลอง 
อุปกรณ 

1.  แปงมัน 
2.  น้ํา 
3.  ตูอบความรอน 
4.  กานธูป  (ไมไผ) 
5.  บีกเกอร 
6.  แทงแกวคน 
7.  ตะเกียงแอลกอฮอล 
8.  เครื่องชั่งทศนิยม  3  ตําแหนง 
9.  สวนตาง ๆ ของมะละกอ  (ลําตน,เยื่อในลําตน,กานใบ,ใบ และเมล็ด) 
10.  ขี้เล่ือย 
11.  กลองทดลอง (ตาขายมุงลวด)  ขนาด  60x60  เซนติเมตร 
12.  ยุงลายอายุ 1 วัน 
13.  อุปกรณเพาะเล้ียงยุง  (ขวดรูปชมพู) 
14.  ครกพรอมสาก 
15.  ตะแกรงตาถ่ี  ขนาด  425  ไมโครเมตร 
16.  ไมขีดไฟ 
17.  กระปองนมใสทรายสําหรับปกธูป 

วิธีการ 

2.1  วิธีการทดลอง 
การทดลองเรื่องธูปไลยุงจากใบมะละกอมีทั้งหมด  2  ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่  1  การใชธูปที่ทํามาจากสวนตาง ๆ ของมะละกอ 
1.  แยกสวนตาง ๆ ของมะละกอ  คือ  เปลือกลําตน  เยื่อในลําตน  ราก  กานใบใบ  และเมล็ด  ใส 

ถาดอลูมิเนียม  นําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ  60  องศาเซลเซียส 
2.  นําแตละสวนของมะละกอบดใหละเอียดขณะรอน  แลวรอนดวยตะแกรงตาถ่ี  ขนาดเสนผาศูนย 

– กลาง  425  ไมโครเมตร  หากรอนไมผานตะแกรงใหบดอีกครั้งจนรอนผานตะแกรงไดหมด 
3.  นําผงมะละกอบดที่ผานการรอนแลว  แยกเก็บในบีกเกอร  ปดปากบีกเกอรดวยกระดาษฟอยล 

(ทําปายช่ือติดขางบีกเกอร) 
4.  อบขี้เล่ือยที่อุณหภูมิ  60  องศาเซลเซียส  จนแหง  แลวบดใหละเอียดขณะรอน  จากนั้นทําเชน 

เดียวกับ  ขอ 2 และ 3 จะไดผงขี้เล่ือย



5.  ชั่งผงมะละกอบดแตละอยาง  (เปลือกตน  เยื่อในลําตน  ราก  กานใบ  ใบ  และเมล็ด)  ใหเทา  ๆ 
กัน  คือ  อยางละ  10  กรัม  ผสมกับผงขี้เล่ือย  5  กรัม  (สวนของมะละกอแตละชนิดผสมขี้เล่ือย  5  กรัม)  คนใหเขากัน 
จะไดของผสม  6  ชนิด  เทของผสมแตละอยางลงในกระดาษแข็ง  ผสมใหเขากันอีกครั้ง 

6.  ทํากาวแปงเปยก  โดยใชขี้เล่ือย  2  กรัม  สวนของลําตนมะละกอ  2  กรัม  ตมกับน้ํา  100 
มิลลิลิตร  เคี่ยวจนเหลือประมาณ  50  มิลลิลิตร  กรองเอาแตน้ํา  ปลอยทิ้งไวใหเย็นจึงละลายแปงมัน  3  กรัม  ลงในของ 
เหลว  แลวตมจนสุก  จะไดสารเช่ือมธรรมชาติที่ใชทําธูปจากลําตนมะละกอ  สําหรับธูปเยื่อในลําตน  ราก  กานใบ  ใบ 
และเมล็ด  เตรียมสารเช่ือมธรรมชาติ  เชนเดียวกับสวนของลําตนมะละกอ 

7.  ใชไมไผยาว  30  เซนติเมตร  ทําเปนไมกานธูปชุบสารเช่ือมธรรมชาติ  แลวคลุกลงไปยังสวน 
ผสมใน  ขอ  5  หมุนไมกานธูปไปมา  จากนั้นนํามาคลึงบนกระดาษขาวใหเรียบ  ท้ิงไวใหแหง  (ไปผึ่งแดด  หรืออบ)  จะ 
ไดธูปสวนตาง ๆ ของมะละกอ  6  ชนิด  คือธูปจากลําตน  ธูปจากเยื่อในลําตน  ธูปจากราก  ธูปจากกานใบ  ธูปจากใบ 
และธูปจากเมล็ด 

8.  เม่ือธูปแหงดีแลว  นํามาทําซํ้าเชนเดียวกับ  ขอ 7 จนไดขนาดธูปตามตองการ 
9.  นําธูปท่ีไดอบใหแหงที่อุณหภูมิ  50  องศาเซลเซียส  นาน  3  ชั่วโมง 
10.  นํากานธูปจากลําตนมะละกอที่อบแหงแลวใสในกลองทดลองที่มียุง  กลองละ  20  ตัว  (ยุงได 

จากการเพาะขยายพันธุ  อายุ 1 วัน)  3  กลอง ๆ ละ 1 กาน  จุดธูปในทุกกลองทดลองพรอม ๆ กัน 
11.  ทําเชนเดียวกับขอ  10  แตใชธูปจากเยื่อในลําตน  ราก  กานใบ  ใบ  และเมล็ด  แทนธูปจากตน 

มะละกอ  แตเปล่ียนยุงทุกครั้งที่ทําการทดลอง 
12.  สังเกตและบันทึกผล  โดยแบงกลองทดลองเปน  4  สวน  แบงขางกลองตามแนวตั้งออกเปน  3 

สวน  และพื้นกลอง  1  สวน  บันทึกผลลงในตารางท่ี  1  ดวยการตัดสินผลการไลยุงจากพฤติกรรมของยุงกอนและหลัง 
การทดลอง  30  นาที  โดยใหความหมายของพฤติกรรมยุงดังนี้ 

ยุงบินไปมาขณะมีการทดลอง  หมายถึง  ไลยุงไมได  หรือไมไดผล 
ยุงหลบจากเพดานกลองมาเกาะที่ระดับบนหรือยังอยูที่เดิม  หมายถึง  ไลไมได  หรือ ไมไดผล 
ยุงหลบจากขางบนลงลางมาเกาะที่ระดับกลาง  หมายถึง  ไลไดเล็กนอย 
ยุงหลบจากขางบนลงมาเกาะที่ระดับกลางและบน  หมายถึงไลไดเล็กนอย 
ยุงหลบลงมาเกาะที่ระดับกลางและลาง  หมายถึง  ไลไดปานกลง 
ยุงหลบลงมาเกาะที่ระดับลางและพื้นกลอง  หมายถึง  ไลไดผลดี 
13.  เปดกลองทดลอง  หลังจากจุดธูป  40  นาที  เพื่อสังเกตอาการและพฤติกรรมของยุงบันทึกผล 

ลงในตารางท่ี  2 
ตอนที่  2  การใชธูปไลยุงจากใบมะละกอและขี้เล่ือยที่อัตราสวนตางกัน 
1.  นําสวนของมะละกอที่ใหผลดีที่สุดในการไลยุง  คือ  ใบมะละกอ  (ใชผงมะละกอ)  ผสมกับขี้ 

เล่ือย โดยวางแผนการทดลองแบบ  Completely  Randomized  Design  (CRD)  3 วิธีการทดลอง ซํ้า  ดังนี้ 
วิธีการทดลองที่  1  ขี้เล่ือยอยางเดียว



วิธีการทดลองที่  2  ใบมะละกอผสมขี้เล่ือย  อัตราสวน  1: 1 
วิธีการทดลองที่  3  ใบมะละกอผสมขี้เล่ือย  อัตราสวน  2 : 1 
วิธีการทดลองที่  4  ใบมะละกอผสมขี้เล่ือย  อัตราสวน  3 : 1 
วิธีการทดลองที่  5  ใบมะละกอผสมขี้เล่ือย  อัตราสวน  4 : 1 
2.  นําส่ิงทดลองในวิธีการทดลองที่  1  มาทําเปนธูปโดยใชสารเช่ือมธรรมชาติที่ใชผงขี้เล่ือยน้ํา 

และแปงมัน  ตามวิธีการเชนเดียวกับตอนที่  1  จะไดธูปไลยุงจากขี้เล่ือยอยางเดียว 
3.  นําสวนผสมระหวางผงใบมะละกอและผงขี้เล่ือยในวิธีการทดลองที่  2 – 5  และไมไผมาทําเปน 

ธูปโดยใชสารเช่ือมธรรมชาติที่ทํามาจากผงขี้เล่ือย  ผงใบมะละกอ  น้ํา  และแปงมัน  จะไดธูปไลยุงจากใบมะละกอแตละ 
อัตราสวน 

4.  แยกธูปไลยุงจากใบมะละกอ  แตละอัตราสวน  และธูปจากขี้เล่ือยอยางเดียวใสถาดอลูมิเนียม 
นําไปอบที่อุณหภูมิ  50  องศาเซลเซียส  นาน  3  ชั่วโมง 

5.  ชั่งธูปไลยุงอัตราสวนตาง ๆ ใหมีน้ําหนักเทากัน  เตรียมไวใชทดลองวิธีการทดลองละ  3  อัน 
6.  นําธูปไลยุงจากใบมะละกอ  1  กาน  (ที่ชั่งน้ําหนักแลว)  ใสกลองทดลองที่มียุง  20  ตัว (ยุงอายุ 

1  วัน)  ทํา  3  ซํ้า  ในแตละวิธีการทดลอง  โดยเปล่ียนยุงเปนยุงชุดใหมทุกครั้งที่ทําการทดลอง 
7.  สังเกตและบันทึกผล  โดยการแบงกลองทดลองเปน  4  สวนตามแนวตั้ง  และพื้นกลอง  1  สวน 

บันทึกอาการของยุงในกลองเมื่อครบ  30  นาที  และเปดกลองทดลองเมื่อครบ  40  นาที  ตัดสินผลการไลยุง  แตละวิธี 
การทดลองดวยการนับจํานวนยุงในกลองที่บินมาเกาะที่ระดับลางและพื้นกลอง  สังเกตและบันทึกผลลงในตารางท่ี  3 - 5 

8.  บันทึกเวลาที่ใชในการเผาไหมของธูปไลยุงจากใบมะละกอแตละอัตราสวน  และธูปจากขี้เล่ือย 
อยางเดียว 

2.2  สถานที่ทําการทดลอง 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  คณะวิชาพ้ืนฐาน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

ตําบลชางกลาง  กิ่งอําเภอชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.3  ระยะเวลาทําการทดลอง 

ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2545  ถึงวันที่  5  พฤศจิกายน  2545 
2.4  วิธีการวิเคราะหทางสถิติ 

1.  วิเคราะหใช  Analysis  of  Variance 
2.  ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยวิธี  Duncan’s  Multiple Range Test (DMRT)



วิจารณผลการทดลอง 
การทดลองเรื่องธูปไลยุงจากใบมะละกอ  ที่ทําการทดลอง  2  ตอน  คือ  ตอนที่  1  การใชธูปที่ทํามาจากสวนตาง 

ๆ ของมะละกอ  และตอนที่  2  การใชธูปไลยุงจากใบมะละกอผสมขี้เล่ือยที่อัตราสวนตาง ๆ กัน  พบวาสวนตาง ๆ ของ 
มะละกอไลยุงไดตางกัน  โดยใบมะละกอไลยุงไดดีที่สุด  อาจจะเปนเพราะใบมีสวนประกอบของยางมะละกอซ่ึงมี 
เอนไซมปาเปอินมากกวาสวนอื่น  เมื่อจุดไฟทําใหเกิดกล่ินที่ยุงไมชอบ  จึงทําใหยุงมีอาการตอบสนองตอกลิ่นธูปท่ีไดรับ 
ดวยการเปล่ียนตําแหนง  และพฤติกรรมการเกาะขางกลองทดลองมากกวาธูปที่ทํามาจากสวนเมล็ด  กานใบ  ลําตน  ราก 
และเนื้อเยื้อในลําตน  แสดงใหเห็นวาธูปจากใบมะละกอไลยุงได 

เม่ือทําการทดลองตอนที่  2  ดวยการใชธูปที่ทํามาจากใบมะละกอผสมขี้เล่ือย  อัตราสวนตางกันคือ  4 : 1,  3 : 1, 
2 : 1,  1 : 1,  และขี้เล่ือยอยางเดียว  พบวาอัตราสวนที่ดีที่สุดในการไลยุงของสถิติคือ  4 : 1  และ  3 : 1  แตแนวโนมของ 
ผลการทดลองครั้งนี้พบวาอัตราสวน  4 : 1  ทําใหจํานวนยุงที่บินมาเกาะที่ระดับลางกลองมากที่สุด  และไมเคล่ือนไหว 
อีก  ซ่ึงผิดธรรมชาติของยุงท่ีมักไมอยูนิ่งนอกจากจะเกาะบนตัวคนหรือสัตวและเกาะนานไมเกิน  30  นาที  สวนอัตรา 
สวนที่สูงกวานี้คือ  5 : 1  นั้นไดทําการทดลองผสมขี้เล่ือยแลวมีการเผาไหมไมดีขณะมีการเผาไหมธูปจะดับในระยะเวลา 
ส้ัน  ๆ  และเผาไหมไมหมดจึงไมนํามาทดลองเพื่อเปรียบเทียบกับธูปไลยุงที่ทํามาจากใบมะละกอที่อัตราสวนซ่ึงไดแสดง 
ไวในตารางท่ี  3 – 6 

เม่ือเปดกลองทดลองพบวา  ยุงมีพฤติกรรมการบินเปล่ียนไป  โดยมีการบินแตกตางกัน  ทั้งท่ีมีการบินออกทันที 
และบินไปเกาะขางฝาอาคารที่ทําการทดลอง  แลวบินตอในระดับสูง  และบางตัวก็มีการบินต่ําและหมดแรง  คือ  เมื่อเอา 
มือถูกตัวยุงจะไมมีการเคล่ือนไหว  จึงแสดงใหเห็นวาใบมะละกอมีผลตอตัวยุงซ่ึงอาจจะเนื่องมาจากกล่ินที่เกิดจากการ 
เผาสวนของใบนั่นเอง


